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Samenvatting: 

Met deze Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 geven wij uitvoering aan het VN-verdrag rechten personen met 
een handicap of chronische aandoening. Ieder jaar zorgen we dat in overleg met ervaringsdeskundigen een 
toegankelijkheidsagenda wordt opgesteld, waarin aandachtsgebieden en concrete acties worden benoemd. In 
deze Raadsinformatiebrief worden daarnaast de resultaten van de uitvoering in 2020 weergegeven. 
 

 

Het college besluit: 
1. De Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 vast te stellen; 
2. De Raadsinformatiebrief Amersfoort Toegankelijk 2021 vast te stellen. 
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Titel 
Amersfoort Toegankelijk 
 
Kennisnemen van 
De resultaten van Agenda Amersfoort Toegankelijk 2020 en de Agenda Amersfoort 
Toegankelijk 2021. 
 
Aanleiding 
Het VN-verdrag rechten van personen met een handicap/chronische aandoening is van 
kracht sinds 14 juli 2016. De Gemeente Amersfoort behoort tot de eerste 30 gemeenten, 
van de 355 gemeenten die dit voortvarend hebben opgepakt. We doen dit als gemeente 
samen met een netwerk van personen met een handicap/chronische aandoening: de 
ervaringsdeskundigen. Toegankelijkheid is onderdeel van de “Inclusieve stad” opgenomen 
in het coalitieakkoord. Amersfoort heeft het manifest “Iedereen doet mee” van de VNG 
samen met ervaringsdeskundigen en de minister van gehandicaptenzaken ondertekend.  
 
Kernboodschap 
Ieder jaar stellen we, na overleg met ervaringsdeskundigen, een toegankelijkheidsagenda 
vast. Daarin benoemen we de aandachtsgebieden, prioriteiten en concrete acties voor het 
komende jaar. De Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 is op 7 december vastgesteld door 
het College. Deze agenda helpt ons om Amersfoort stapsgewijs steeds beter toegankelijk 
te maken. Daarmee voldoet Amersfoort aan de verplichtingen uit het ‘VN-verdrag inzake 
de rechten van personen met een handicap/chronische aandoening’. We bereiken hiermee 
dat meer mensen met een handicap of chronische ziekte zelfstandig kunnen meedoen. In 
Amersfoort wonen 158.000 mensen, onder wie 25.000 mensen met een beperking of 
chronische ziekte en 30.000 ouderen. Belangrijk zijn het verbeteren van de 
toegankelijkheid van gebouwen, terreinen, producten en diensten. De afgelopen jaren 
vindt zichtbaar en merkbaar verbetering plaats. Op alle gebieden worden initiatieven 
ondernomen en stappen gezet. Toch geven ervaringsdeskundigen aan dat vanuit de 
gemeente op een aantal gebieden meer inspanning nodig is. De beschikbare budgetten zijn 
bepalend voor de voortgang. Niet alles kan op korte termijn worden uitgevoerd. Dit hoeft 
ook niet volgens het VN-verdrag. 
 
Corona periode voor mensen met een beperking 
Wij hebben onze ervaringsdeskundigen gevraagd hoe zij de Covid-19 situatie beleven. 
Ervaringsdeskundigen geven aan dat de Corona maatregelen diep ingrijpen in hun levens. 
Ze ervaren meer eenzaamheid, omdat zij nog minder ontmoetingen hebben dan voorheen. 
Ervaringsdeskundigen geven dan ook de voorkeur aan persoonlijke ontmoeting al is het in 
aangepaste vorm. Voor alle ervaringsdeskundigen is het erg moeilijk om mensen op 1,5m 
afstand te houden. Met name slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking 
ervaren dit. De informatiebehoefte onder mensen met een beperking is groter dan 
voorheen. Waar en wanneer kan ik terecht? En welke maatregelen gelden daar? De 
onduidelijkheid, het niet altijd begrijpen van informatie en vele veranderingen in de 
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maatregelen zorgen voor angst. Vooral angst om te worden besmet en angst om de deur 
uit te gaan.  
Voor een aantal mensen in het ervaringsdeskundigen netwerk was er een toename van 
depressieve klachten. Hiervoor is hulp ingeschakeld via IndeBuurt033.  
Mensen met een beperking ervaren in deze tijden dat alles meer energie kost. Vooral 
mensen met autisme of een verstandelijke beperking raken meer ontregeld dan anderen 
door wijzigingen in hun (dag) structuur. Menselijke aandacht, empathie en bejegening 
door de professional zijn in deze situatie nog belangrijker dan anders. Er is angst met 
betrekking tot de financiële situatie van mensen met een beperking. Ook zij hebben 
behoefte aan bestaansrecht, zekerheid en werkgelegenheid.  
 
Resultaten 2020 
De Toegankelijkheidsagenda 2020 is, al dan niet in aangepaste vorm, uitgevoerd. Op alle 
aandachtgebieden zijn meer initiatieven uitgevoerd en resultaten behaald dan vooraf 
gepland, omdat toegankelijkheid steeds meer in de basis wordt meegenomen bij 
werkzaamheden, projecten en initiatieven. In de bijlage bij deze Raadsinformatiebrief, de 
Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021, beschrijven wij de resultaten over het afgelopen 
jaar en de concrete plannen voor het komende jaar.  
 
In 2020 waren de belangrijkste aandachtsgebieden: openbare ruimte, communicatie- & 
dienstverlening en toerisme & cultuur. In de openbare ruimte zijn, ondanks de Corona 
maatregelen, de gestelde doelen gehaald. Vanwege de Corona maatregelen is er meer 
aandacht geweest voor communicatie- en dienstverlening richting kwetsbare doelgroepen. 
De toerisme en cultuursector is door de Corona maatregelen hard geraakt. Desondanks zijn 
een aantal acties in aangepaste vorm uitgevoerd. 
 
Positieve ervaringen 
Ervaringsdeskundigen vinden het positief dat de gemeente werkt aan toegankelijkheid, 
zoals het vervangen van het toilet aan de Boterbeurs. Ze vinden het positief dat ze als 
ervaringsdeskundigen betrokken zijn bij een aantal initiatieven. De persoonlijke aandacht 
die de gemeente heeft voor de ervaringsdeskundigen in deze lastige periode, wordt door 
hen als een pluspunt ervaren. De inzet van een gebarentolk [via video] in de communicatie 
met de gemeente vindt men een belangrijke verbetering. 
 
Naar een agenda 2021 
In oktober 2020 heeft de gemeente Amersfoort op individueel niveau met 
ervaringsdeskundigen overlegd wat in 2021 nodig is om Amersfoort toegankelijker te 
maken. Op basis hiervan hebben wij de Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 opgesteld.  
 
Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021 
De gewenste en benodigde acties zijn als volgt onder te verdelen : 

1. Concrete acties die direct worden opgepakt (bijv. de inzet van Handhaving). 
2. Acties die in 2021 “projectmatig” worden opgepakt (bijv. herinrichting straten). 
3. Acties die nader worden uitgewerkt en vervolgens worden opgenomen in de 

Agenda Amersfoort Toegankelijk van 2022 of daarna (bijv. nieuwbouw Stadhuis). 
 
In 2021 zijn de belangrijkste aandachtsgebieden: 

1. Openbare Ruimte: Ervaringsdeskundigen geven aan dat het toegankelijker maken 
van de openbare ruimte het meeste bijdraagt om volwaardig mee te kunnen doen 
in de maatschappij. Hierin zijn al goede stappen gezet. Maar we hebben nog veel 
te doen.  

2. Toerisme & Cultuur: een gastvrij en toegankelijk Amersfoort in de toerisme en 
cultuur sector draagt bij aan een toegankelijker stad.  

3. Zorg & Ondersteuning: ervaringsdeskundigen geven aan dat voor het aanvragen van 
zorg, ondersteuning en WMO voorzieningen meer kan worden verbeterd.  
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De overige aandachtsgebieden zijn: 

4. Gebouwen & Wonen 
5. Communicatie & Dienstverlening 
6. Sport & Bewegen 
7. Werk & Dagbesteding 
8. Verkeer & Vervoer 
9. Onderwijs & Ontwikkeling 

 
Voor alle negen aandachtsgebieden zijn concrete activiteiten opgenomen in de Agenda 
Amersfoort Toegankelijk 2021 opgenomen (zie bijlage). 

 
Duurzaamheid  
Ons college vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan een toekomstbestendige stad, 
waarin iedereen kan meedoen. Door structureel in te zetten op bewustwording, 
participatie en toegankelijkheid dragen we bij aan een duurzame stad. 
 
Toegankelijkheid 
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is de ambitie opgenomen om Amersfoort tot een 
Inclusieve en Toegankelijke stad te maken, waar iedereen, ook mensen met een 
beperking, overal zelfstandig aan kan meedoen. Inmiddels heeft Amersfoort ook het VNG 
manifest “Iedereen doet Mee” ondertekend. Met de Agenda Amersfoort Toegankelijk 
geven wij voor alle negen aandachtsgebieden aan op welke wijze en met welke concrete 
activiteiten wij uitvoering geven aan het VN-verdrag en de ambities van het 
Coalitieakkoord.   
 
Financiën 
Het budget voor Toegankelijkheid is met name bestemd voor de bewustwording, 
communicatie en inzet van projectmanagement voor algemene bevordering van de 
toegankelijkheid. We vinden het belangrijk dat elk beleidsterrein de verantwoordelijkheid 
neemt voor een toegankelijker Amersfoort. Daar hoort ook de financiële 
verantwoordelijkheid bij voor het uitvoeren van investeringen en activiteiten binnen de 
beschikbare budgetten van het betreffende beleidsterrein. Bij bijvoorbeeld 
herinrichtingen en grote investeringen is toegankelijkheid een voorwaarde en dienen 
daarvoor binnen de beschikbare budgetten oplossingen worden aangedragen. 
 
Vanaf 2021 wordt de Beleidsregisseur toegankelijkheid niet meer uit incidentele gelden 
gedekt, maar structureel. Hierover heeft het college op 6 oktober 2020 een besluit 
genomen. 
 

Onderwerp 2021 2022 2023 2024 I/S Financiële dekking Programma 

0,89 fte 
Beleidsregisseur 

114.300 114.300 114.300 114.300 S Programma 2. Veilige en Inclusieve 
stad 
2.1 Sociaal Domein 
2.1.5 Diversiteit 
Programma 6.1 Bedrijfsvoering 

 
Risicoparagraaf 
Activiteiten voor toegankelijkheid sluiten aan bij geplande initiatieven en beschikbare 
budgetten. Waar nodig worden prioriteiten bepaald. Dit kan tot gevolg hebben dat 
sommige verbeteringen langer op zich laten wachten. Bijvoorbeeld wanneer eens in de 50 
jaar wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. In zo’n geval blijft de ontoegankelijke 
situatie langer bestaan. Is sprake van een gevaarlijke situatie? Dan moeten we als 
gemeente de situatie aanpakken. En zoeken we uit hoe we budget en capaciteit kunnen 
vrijmaken. 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/9248618/1/1363959%20Structurele%20dekking%20Beleidsregisseur%20Toegankelijkheid%20vanaf%202021
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Communicatieboodschap 
We streven naar een Amersfoort waar iedereen overal zelfstandig kan meedoen. In 2020 is 
uitvoering gegeven aan de Agenda Amersfoort Toegankelijk. In samenwerking met 
ervaringsdeskundigen is een Agenda voor 2021 opgesteld. Daarin staat wat we concreet 
oppakken om Amersfoort toegankelijker te maken. In 2021 blijft de Openbare Ruimte 
belangrijk. Prioriteit hebben ook de toegankelijkheid van Toerisme & Cultuur en Zorg & 
Ondersteuning. 
 
Communicatie: samenwerking en starten voor de start 
Wij werken direct samen met ervaringsdeskundigen met een verscheidenheid aan 
beperkingen, VNG, regiogemeenten, SRO, Ongehinderd, EdLoket, Philadelphia, Humanitas, 
STA, Onbeperkt Amersfoort, Maag Lever Darm Stichting, Bartiméus, Solgu, Koninklijke 
Horecavereniging, ondernemers en partners in de stad. 
 
Vervolgstappen 
Na vaststelling van de Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021, gaan we samen met partners in 
de stad verder met de uitvoering van de agenda. Elk jaar vindt in het vierde kwartaal een 
evaluatie plaats met ervaringsdeskundigen. Op basis hiervan stellen we een nieuwe agenda 
voor het volgend jaar op en informeren we de Raad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 
 

de secretaris,  de burgemeester, 
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Inhoudsopgave 

1. Werkwijze Amersfoort Toegankelijk 
2. Agenda Toegankelijkheid Aandachtsgebieden 

a. Gebouwen & Wonen 
b. Openbare Ruimte 
c. Informatie & Dienstverlening 
d. Sport & Bewegen 
e. Cultuur & Toerisme 
f. Werk & Dagbesteding 
g. Verkeer & Vervoer 
h. Onderwijs & Ontwikkeling 
i. Zorg & Ondersteuning 

3. Bijlagen Posters bewustzijnsactiviteiten 
 

Leeswijzer 

We leggen onze werkwijze uit. Daarna wat we afgelopen jaar hebben gedaan aan toegankelijkheid. En 
wat we komend jaar aan toegankelijkheid gaan doen. 
 
Deze Agenda Amersfoort Toegankelijk is tot stand gekomen in samenwerking met 
ervaringsdeskundigen.  
 
  



  

 
 
1. Werkwijze Amersfoort Toegankelijk 

 

Visie 

We werken aan een Amersfoort waarin iedereen overal zelfstandig aan kan meedoen. 
 
Handicap en/of chronische aandoening 

Een fysieke, mentale of psychosociale beperking kan een belemmering zijn om volledig zelfstandig te 
zijn. Oplossingen hiervoor vragen maatwerk. 
 
Amersfoort heeft158.000 inwoners, waarvan 25.000 inwoners bekend is dat zij een beperking of 
chronische aandoening hebben. Er wonen 30.000 ouderen van 65+. En 100.000 inwoners waarvan een 
deel een onzichtbare of onbekende beperking heeft. 
 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft aan dat de helft van de Nederlanders 
waarschijnlijk een chronische aandoening heeft.  
 
Procesafspraken 

Wat wij belangrijk vinden: 
 

- We vragen aan mensen met een beperking waar zij behoefte aan hebben. 
 

- We kunnen niet alles tegelijk aan te pakken.  
 

- We werken aan deze negen aandachtsgebieden: 
o Gebouwen & Wonen 
o Openbare ruimte 
o Sport & bewegen 
o Cultuur & Toerisme 
o Informatie & Dienstverlening 
o Werk & Dagbesteding 
o Vervoer & Verkeer 
o Onderwijs & Ontwikkeling 
o Zorg & Ondersteuning 

 
 De uitvoering moet passen binnen onze bestaande budgetten. 

 
Corona periode voor mensen met een beperking 

Wij hebben onze ervaringsdeskundigen gevraagd hoe zij de afgelopen periode in Corona tijd hebben 
ervaren. Daaruit blijkt dat veel van de ervaringsdeskundigen eenzaamheid ervaren. Doordat zij nog 
minder ontmoetingen hebben dan voorheen. Ervaringsdeskundigen zouden graag persoonlijke 
ontmoetingen, eventueel in aangepaste vorm, zowel digitaal als offline, zoveel mogelijk door laten 
gaan. Voor alle ervaringsdeskundigen is het erg moeilijk om mensen op 1,5m afstand te houden. Met 
name voor slechtzienden en mensen met een verstandelijke beperking. De informatiebehoefte onder 
mensen met een beperking is in deze situatie toegenomen. Waar en wanneer kan ik terecht en welke 
maatregelen gelden daar? De onduidelijkheid, het niet altijd begrijpen van informatie en vele 
veranderingen van de maatregelen zorgde voor veel angst om besmet te worden en angst om de deur 
uit te gaan. Voor een aantal mensen in het ervaringsdeskundigen netwerk was er een toename van 
depressieve klachten. Hiervoor is hulp ingeschakeld via IndeBuurt033.  
Alles kost meer energie en dit is merkbaar voor mensen met een beperking. Vooral mensen met 
autisme en een verstandelijke beperking raken meer ontregeld dan anderen door wijzigingen in hun 
(dag) structuur. Menselijke aandacht, empathie en bejegening door de professional is in deze situatie 
nog belangrijker dan anders. Er is angst met betrekking tot de financiële situatie van mensen met een 
beperking. Ook zij hebben behoefte aan bestaansrecht, zekerheid en werkgelegenheid. 
Bezoek aan ziekenhuis of begraafplaats blijkt onmogelijk, bij geen taxi, rolstoel die niet in de 
(elektrische)taxi past of geen hulp krijgen bij in- en uitstappen. Hierdoor moesten belangrijke 
afspraken worden afgezegd. 



  

 
 
Mondkapjes zijn voor slechtzienden en slechthorenden een probleem, mensen zijn niet verstaanbaar. 
Voor slechtzienden en slechthorenden is reizen met openbaar vervoer nog lastiger. Zij kregen nu geen 
hulp bij in- en uitchecken. 
Slechtzienden hebben extra moeite met bezoek aan een supermarkt en winkels, botsen overal 
tegenaan. Onder andere de plexiglas schermen die niet waren voorzien van markering. 
Slechtzienden hebben moeite om zich te bewegen door de openbare ruimte, vanwege de vele 
veranderingen, routes en obstakels. Deze mensen waren daardoor nog meer aan huis gebonden. 
De inzet van een gebarentolk bij een persconferentie of belangrijke videoboodschap is voor 
slechthorenden prettig en zou standaard mogen worden ingezet. Voor slechthorenden is het 
thuiswerken en vergaderen via het beeldscherm lastig te volgen. Buitensluiting dreigt. De 
ontwikkeling van SpeakSee (pilot bij de gemeente) kan hierin een verbetering geven. 
Mensen met een baan en gezin hebben meer contact en ervaren minder nadelen van de Coronatijd. 
 
Al deze ervaringen worden meegenomen in de lokale aanpak van een volgende Corona 
besmettingsgolf of andere crisissituatie.  
 
 
 



  

 
 
1.1  GEBOUWEN & WONEN 

Het streven is dat alle Gebouwen, in eigendom van de Gemeente Amersfoort toegankelijk zijn voor 
iedereen. Alleen voor monumenten kan worden afgeweken.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 9: personen met een handicap moeten in staat zijn om zelfstandig te leven en volledig deel te 
nemen aan alle onderdelen van het leven.  
 
Zorg voor passende maatregelen om personen met een handicap toegang te geven tot de fysieke 
omgeving in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dat betekent het opheffen van obstakels voor de 
toegankelijkheid van gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten. 
Daarbij horen ook scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken. 
 
Artikel 19: personen met een handicap hebben hetzelfde recht om in de maatschappij te wonen met 
dezelfde keuzemogelijkheden als anderen. Neem doeltreffende maatregelen om het personen met een 
handicap mogelijk te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te 
participeren in de maatschappij. Zij zijn vrij om hun verblijfplaats te kiezen en met wie zij leven. 
 
Wat doen we concreet? 

 

Activiteiten in 2020 volbracht 

 De Woonadviescommissie (WAC) toetst ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte. 
De ‘Richtlijnen voor de woning en de woonomgeving’, het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ en 
‘Zicht op ruimte’ zijn toetsinstrumenten waarop de WAC haar adviezen baseert.  
 

 Zwembad Amerena is gevraagd op hun website duidelijk aan te geven wanneer mensen met een 
beperking kunnen komen zwemmen. En wat ze daar kunnen verwachten. 
 

 Voor de nieuwbouw van Stadhuis Amersfoort is in samenwerking met ervaringsdeskundigen een 
uitgebreid ruimtelijk en technisch programma van eisen toegankelijkheid aangeleverd. Daarin staat 
beschreven wat nodig is voor medewerkers en bezoekers met verschillende beperkingen. 

 
 De Alliantie is de initiatiefnemer voor een appartementsgebouw in ‘De Laakse Tuinen’ in Vathorst 

en had daartoe een principeplan ingediend. De casemanager van Vergunning Toezicht en 
Handhaving (VTH) heeft overlegd met de initiatiefnemer, de locatieontwikkelaar van het OBV 
(OntwikkelingsBedrijfVathorst) en met de WAC (WoonAdviescommissie) van onze gemeente. Er 
is veel aandacht geweest voor de toegankelijkheid van de fietsberging: denk daarbij aan 
(automatische) verlichting en ruimte voor scootmobielen, bakfietsen, een prettige route, een extra 
brede deur en de kleur voor visueel gehandicapten. Uiteindelijk ligt er een vergunningsaanvraag 
van de Alliantie waar de WAC positief over is. 

 
 Landelijk is een NEN-norm in ontwikkeling voor toegankelijkheid, die aanvullend kan worden 

voorgeschreven voor nieuwbouw en aanpassing van bestaande bouw. Een samenwerking van de 
VNG, PBT consult, Ieder(in), Bouwend Nederland, BNA (architecten), TU Delft, 
Vrouwenadviescommissie en Ongehinderd. Amersfoort heeft hierin advies gegeven. 

 
 Er is een projectteam gezet op het woningbouwprogramma van de gemeente Amersfoort. Om de 

knelpunten tussen vraag en aanbod zo snel en goed mogelijk aan te pakken. Dit betekent ook 
werken aan betaalbare woningen voor mensen met een beperking. 



  

 
 

 

Activiteiten voor 2021 gepland 

 
 De Woonadviescommissie (WAC) toetst ontwerpen van gebouwen en de openbare ruimte. De 

‘Richtlijnen voor de woning en de woonomgeving’, het ‘Handboek voor toegankelijkheid’ en 
‘Zicht op ruimte’ zijn toetsinstrumenten waarop de WAC haar adviezen baseert. 

 
 In de verdere uitwerking van het nieuwe Stadhuis blijft toegankelijkheid en gastvrij voor 

medewerkers en bezoekers een van de belangrijkste uitgangspunten. Dit zal in 2021 verder 
worden uitgewerkt. 
 

 
1.2 OPENBARE RUIMTE 

Het streven is dat iedereen zich in Amersfoort in principe zelfstandig kan verplaatsen van en naar 
iedere bestemming. Ervaringsdeskundigen geven aan de meeste belemmeringen te ervaren in de 
openbare ruimte.  
 
 
 

 

 

             

 

 

 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 9: personen met een handicap moeten in staat zijn om zelfstandig te leven en volledig deel te 
nemen aan alle facetten van het leven.  
 
Zorg voor passende maatregelen om personen met een handicap toegang te geven tot de fysieke 
omgeving in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dat betekent het opheffen van obstakels voor de 
toegankelijkheid van gebouwen, wegen, vervoer en andere voorzieningen in gebouwen en daarbuiten. 
Daarbij horen ook scholen, huisvesting, medische voorzieningen en werkplekken. 
 
Wat doen we concreet? 

 

Activiteiten in 2020 volbracht 

 
 In het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) staat opgenomen dat ook plannen in de 

Openbare Ruimte moeten voldoen aan de Integrale Toegankelijkheid Standaard (ITS), dat 
ervaringsdeskundigen moeten worden betrokken en het ontwerp in ieder geval één keer door een 
onafhankelijke partij moet worden getoetst. De HIOR wordt voorgeschreven in iedere opdracht 
voor projecten in de openbare ruimte. Een aantal nieuwe projecten in de Openbare Ruimte zijn 
inmiddels getoetst op toegankelijkheid. 

  
 Bij de herinrichting van de Molenstraat, werk dat inmiddels is uitgevoerd en opgeleverd, is de 

stichting Stedelijk Overleg Gehandicapten Utrecht (Solgu) betrokken en zij hebben gericht advies 
gegeven over de toegankelijkheid van dit gebied.  

 
 Ook heeft de Solgu advies gegeven over het ontwerp herinrichting rondom de Kamperbinnenpoort 

en Kamperbuitenpoort. 
 
 Voor het stationsgebied is een visie “de ontwikkeling van Amersfoort Centraal” opgesteld. Hierin 

is opgenomen dat de route van het station naar de binnenstad niet alleen groen wordt, waarbij 
bijgedragen wordt aan opgaven voor klimaatadaptatie, energietransitie, natuurinclusiviteit en 
goede waterhuishouding, maar de route vooral voor iedereen goed toegankelijk moet zijn.   



  

 
 

 

Bij het ontwerp en de realisatie is het uitgangspunt dat de toegankelijkheid voor mensen met een 
beperking is gewaarborgd en overzichtelijk is. Dit geldt ook voor de bijbehorende fietskelder. 

 
 In de visie voor de ontwikkelingen van De Hoef- West zijn al richtlijnen vanuit de Inclusieve stad 

opgenomen. De Hoef-West wordt een inclusieve stadswijk met een diverse samenstelling. Dit 
betekent dat er plek is voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen en achtergrond. Woningen en 
Openbare Ruimte zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. In de verdere planvorming 
voor de projecten maken we gebruik van een ambitiewijzer/toetsformulier, Daarin is 
“toegankelijkheid” een van de aspecten waar ook naar wordt gekeken. In de openbare ruimte is het 
sowieso een aspect dat meegenomen wordt in het ontwerpproces (daar zijn we zelf aan zet), maar 
ook binnen de ontwikkelvelden (daar waar ontwikkelaars bebouwing mogen ontwikkelen in de 
vorm van een gemengd stadsblok met binnentuinen) is het tevens een aspect waarop wordt 
getoetst. Ook wordt er in het planvormingstraject geadviseerd om naar de WAC te gaan (Woon 
Advies Commissie), zij sturen ook aan op toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte. 

 
 Een student van de Hogeschool Windesheim, Ruimtelijke Ontwikkeling en mobiliteit heeft zijn 

afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid van de huidige loop- en wandelroutes. 
Met als doel dat het voor mensen en verschillende doelgroepen aantrekkelijker wordt om naar 
buiten te gaan. De bedoeling is dat daarmee stedenbouwkundigen, verkeerskundig ontwerpers en 
beleidsmakers meer bewustzijn mee te geven. Het gaat om het verbeteren van de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van de stad. Onze ervaringsdeskundigen hebben zich ingezet om gezamenlijk door 
De Hoef te lopen en de aandachtspunten voor toegankelijkheid mee te geven. De resultaten 
hiervan zijn meegenomen in het onderzoek. 

 
 In de kwaliteitsgids Binnenstad, die de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad beschrijft, staat dat 

bij (her)inrichtingsopgaven in de openbare ruimte het straatprofiel in alle straten gelijkvloers moet 
zijn. Met uitzondering van bepaalde gebieden die wij het singelprofiel en de radialen noemen, 
deze worden voorzien van een trottoir. De overige profielen hebben geen hoogte verschillen. Dit 
verbetert de toegankelijkheid van de binnenstad en zo behouden we toch het historische karakter. 

 
 De geleidelijnen van de winkelcentra Schothorst en Neptunusplein zijn aangepast als onderdeel 

van de vergroening en/of herinrichting parkeerterrein. Hiermee zijn samen met Nieuwe Hof en 
Euterpeplein, vier van de 10 winkelcentra aangepast. Aansluitend is door middel van een 
bewustzijnsactie “Houd de Lijn vrij” samen met ervaringsdeskundigen aan ondernemers en 
bezoekers van het winkelcentrum gevraagd om de geleidelijnen (witte stoeptegels) obstakelvrij te 
houden van reclame, producten, fietsen en andere voertuigen. Bij alle vier de winkelcentra is een 
blauwe “Houd de lijn vrij” tegel geplaatst voor permanent bewustzijn. 

 
 Het proces van meldingen in de openbare ruimte wordt continu verbeterd. Ook de 

informatievoorziening via het Klant Contact Centrum (KCC). Hierdoor kunnen meldingen sneller 
en effectiever worden afgehandeld. Het meldingenproces wordt als geheel steeds beter en 
toegankelijker. Ook zijn dit jaar de afspraken met aannemers aangescherpt voor het afhandelen 
van meldingen die betrekking hebben op het straatwerk. 

 
 Er is aandacht besteedt aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van ondergrondse containers. 

Zo zijn de containers aan de Hellestraat een kwartslag gedraaid, zodat inwoners met een rolstoel er 
goed bij kunnen. Ook is per locatie de oorzaak onderzocht van het bijplaatsen van grofvuil bij de 
ondergrondse containers. Naar aanleiding daarvan zijn een aantal acties ondernomen: er zijn 
beeldende klepstickers geplakt op restafval- en papiercontainers, er is informatie aan omwonenden 
verstrekt in stripvorm (beeldtaal), containertuintjes aangebracht met een persoonlijke boodschap, 
handhaving controleert extra en schrijven boetes op bij plaatsingen, ambassadeurs uit de wijk 
geven het goede voorbeeld, er zijn grofvuilvakken waar op bepaalde dagen grofvuil kan worden 
aangeboden, de Rova haalt dagelijks bijgeplaatst afval weg, de omgeving van de ondergrondse 
containers wordt schoongehouden “ schoon houdt schoon”.  In de komende maanden wordt het 
effect hiervan gemeten. 



  

 
 
 
 Ook in het nieuwe terrassenbeleid worden eisen opgenomen voor toegankelijkheid. Een 

doorgaande, obstakelvrije looproute en doorgang van 1,5m moet worden gewaarborgd. 
 

 Er ligt een advies om voor de deelscooters aanvullende eisen op te nemen om de toegankelijkheid 
van de openbare ruimte te waarborgen. Vooral om hier goed op te kunnen handhaven. Voorgesteld 
is om een voertuig bij overlast binnen vier uur na de melding wordt verwijderd. En in de 
gebruiksvoorwaarden en instructie de gebruiker wordt gestimuleerd om overlast te voorkomen in de 
openbare ruimte ten behoeve van de toegankelijkheid daarvan. En met name het voorkomen van 
obstakels en daarmee overlast voor mensen met een beperking  (zowel gebruikers van rolstoel als 
slechtzienden). De voertuigen worden niet op voetpaden van 1,5m breed en smaller geparkeerd, enkel 
buiten de looplijnen én in (fiets)parkeervakken of een (fietsen)stalling. 
 

 Het toilet aan de Boterbeurs op de Hof, is vervangen voor een volledig nieuw toilet. Dit toilet is  
toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking. Onze ervaringsdeskundigen zijn betrokken 
in het gehele proces. Op basis daarvan zijn ook de openbare ruimte en de entree naar het toilet 
aangepast. Het toilet is beschikbaar, ook buiten openingstijden van horeca en detailhandel. Het toilet 
is gratis te gebruiken. En opgenomen in de HogeNoodApp. 
 

 Amersfoort is dit jaar van plek 2 naar plek 9 gegaan op de ranglijst van de meest Toiletvriendelijke 
(grote) gemeenten. Zonder horeca zou dit plek 47 opleveren. Het betreft een lijst van de toiletalliantie, 
de Maag Lever Darm stichting en 12 andere maatschappelijke organisaties. Het betreft alle toiletten  
opgenomen in de HogeNoodApp, waarbij het aantal toegankelijke toiletten nog steeds beperkt is.  

 Amersfoort zet volwaardig in op het thema “Samen spelen”. Inclusieve speelplekken zoals in Park 
Randenbroek worden gemaakt voor kinderen met een beperking én zorgen ervoor dat ouders, 
opa’s en oma’s in een rolstoel of met rollator bij de speelvoorzieningen kunnen komen. De 
speeltuinen worden voorzien van goed toegankelijke paden en steile hellingen worden juist 
voorkomen. Ook kleine kinderen kunnen gebruik maken van de speeltoestellen. De inclusieve 
speeltuin stimuleert ontmoeting voor een brede doelgroep.  

 
 In 2022 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd. Daarvoor is in 2020 een omgevingsvisie 

opgesteld, waarbij het thema “Inclusieve stad”, waaronder toegankelijkheid valt, genoemd in het 
coalitieakkoord als uitgangspunt meegenomen. 

 
Activiteiten voor 2021 gepland 

 
 In 2021 zal het Handboek Inrichting Openbare Ruimte en de daarin opgenomen werkwijze voor 

toegankelijkheid worden geëvalueerd en herzien. 
 
 Onderzocht wordt of aansluitend op de wens van onze ervaringsdeskundigen in 2021 de 

geleidelijnen op winkelcentrum Emiclaer en op de Wiekslag (nabij Jumbo en Lidl) kunnen worden 
aangepast. Aansluitend wordt ook een bewustzijnsactie “Houd de lijn vrij” gehouden om 
ondernemers en bezoekers van het winkelcentrum te attenderen op het obstakelvrij houden van de 
geleidelijnen(witte stoeptegels).  

 
 Komend jaar zullen wij als de Covid-19 situatie voorbij is en horeca en detailhandel weer volledig 

functioneren, ons samen met ervaringsdeskundigen inzetten om ook toiletten elders in de stad, op 
winkelcentra te beoordelen en op te nemen in de HogeNoodApp. 

 
 Ook in 2021 worden meer initiatieven ontwikkeld om “Samen spelen” mogelijk te maken. Het 

speeltoestel De Draak in Nieuwland wordt gerenoveerd en zodanig aangepast dat alle kinderen 
gebruik kunnen maken van het speeltoestel. De bedoeling is dat ook begeleiders in rolstoel of met 
rollator hiervan gebruik kunnen maken. 

 



  

 
 
 In het kader van “Samen spelen” wordt onderzocht hoe drie speelplekken in Kattenbroek 

toegankelijker kunnen worden gemaakt voor alle kinderen en begeleiders. Dit wordt in 
samenwerking met kinderen met een beperking uit de buurt besproken en bedacht.  

 
 Bij de aanleg of aanpassing van speelplekken wordt inclusief en toegankelijk steeds meer de norm. 

In aanbestedingen voor de levering van speeltoestellen en aanleg van speeltuinen wordt een plan 
van aanpak gevraagd dat is gericht op inclusief spelen. Daarbij wordt in het plan van aanpak en 
ontwerp toegankelijkheid in de breedste zin meegenomen. Kinderen, maar ook begeleiders van 
kinderen, ouders en opa’s en oma’s met rolstoel of rollator moeten gebruik kunnen maken van de 
speeltuin en speeltoestellen. 

 
 Ook wordt een Amersfoortse Speeltuinbende opgericht. Een club van kinderen met en zonder 

beperking. Naast hun eigen activiteiten is dit ook een club waarmee de gemeente in gesprek gaat 
over het inclusief maken van speelplekken. De bedoeling is dat de Amersfoortse Speeltuinbende 
de speelplekken ook gaat testen. 

 
 
1.3 INFORMATIE & DIENSTVERLENING 

Het streven is om alle communicatie vanuit de Gemeente Amersfoort zo helder en begrijpelijk 
mogelijk te maken. En daarbij de bewustwording binnen het stadhuis en daarbuiten te vergroten als het 
gaat om de diversiteit aan beperkingen. Daarbij worden ervaringsdeskundigen betrokken. 
 
 

 

 

 

 

 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 8: in de gehele maatschappij, waaronder ook op gezinsniveau, in onderwijssystemen en de 
media de bewustwording dient te worden bevorderd ten aanzien van personen met een handicap en te 
zorgen dat de samenleving openstaat voor de rechten van personen met een handicap. 
 
Artikel 9: gezorgd dient te worden om personen met een handicap in staat te stellen zelfstandig te 
leven en volledig deel te laten nemen aan alle facetten van het leven, verkrijgen van informatie, 
communicatie en tevens diensten toegankelijk te maken. En daarbij ook toegang tot nieuwe 
informatie- en communicatietechnologieën en systemen te bevorderen. 
 
Artikel 29: betreft participatie in het politieke en openbare leven.  
 
Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 
 In lijn met de motie 2019-M095 is budget vrijgemaakt om vanaf 2021 permanent uitvoering te 

geven aan het VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap en/of chronische aandoening. 
Een vacature is uitgezet en een beleidsregisseur diversiteit is aangenomen die een coördinerende 
rol heeft in het opstellen en uitvoeren van de Agenda Amersfoort Toegankelijkheid in 
samenwerking met de ervaringsdeskundigen.  
 

 Ervaringsdeskundigen die zeer betrokken zijn en vaker worden ingezet hebben inmiddels een 
vrijwilligersovereenkomst getekend. Zij ontvangen vanaf dit jaar een vergoeding voor de inzet van 
hun deskundigheid. Dit jaar hebben zij bijvoorbeeld een vergoeding ontvangen voor hun 
advisering bij de vervanging van het toilet aan de Boterbeurs, de aanleg van de geleidelijnen op 
het Neptunusplein en winkelcentrum Schothorst, het opstellen van het programma van eisen voor 
het nieuwe stadhuis, het beoordelen proefopstelling stemlokaal, het meedenken met een mogelijk 

 
 

 



  

 
 

lespakket voor MBO scholen, het begeleiden van het werkbezoek van de VNG aan de wijk 
Vathorst. 

 
 In de Stadsberichten van 10 juni 2020 is de Agenda Amersfoort Toegankelijk 2020 in 

begrijpelijke taal opgenomen. Daarbij is ook een interview geplaatst met een ervaringsdeskundige 
om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de horeca en een obstakelvrije openbare 
ruimte.  

 
 De website van de gemeente Amersfoort voldoet met niveau B (gedeeltelijk) aan de wet Digitale 

Toegankelijkheid. De nulmeting is uitgevoerd. De toegankelijkheidsverklaring is ondertekend en 
op de website opgenomen. Een plan van aanpak is opgesteld om alle informatie, teksten, filmpjes, 
documenten toegankelijk en begrijpelijk te maken. De stand van zaken is te volgen op onze 
website. 

 
 Tijdens de corona crisis communiceert onze burgemeester wekelijks via een speciale corona video 

met de inwoners en bedrijven in de stad. Om zijn verhaal voor iedereen toegankelijk te maken is, 
na een tip van een inwoner, gekozen voor een gebarentolk in deze corona video’s. De filmpjes 
worden wel ondertiteld, maar voor doven is de gebarentaal een moedertaal. Een Nederlandse 
ondertiteling kan voor hen echt voelen als een tweede of zelfs derde taal. Voor belangrijke 
boodschappen in tijden van crisis kan dat heel verwarrend zijn. Vandaar de keuze voor een 
gebarentolk. 

 
 Direct na het ingaan van de eerste coronamaatregelen afgelopen maart is de gemeente een ‘team 

taskforce laagdrempelige communicatie’ gestart, samen met indeBuurt033 en Stadsring51. Dit 
team heeft een campagne ontwikkeld, in een periode dat de dienstverlening en het hulpaanbod 
door het sluiten van de meeste fysieke loketten minder toegankelijk werd voor doelgroepen als 
laaggeletterden, licht verstandelijk beperkte mensen, digibeten en anderstaligen. Deze campagne 
‘14033’ had als doel een laagdrempelige algemene ingang tot het hulpaanbod breed te 
communiceren en bekend te maken onder de inwoners. Daarnaast heeft dit team in april en 
oktober bij verschillende partners in de stad gevraagd om de daadwerkelijke hulpvragen en 
eventuele belemmeringen te inventariseren. De teruggegeven punten zijn door dit speciale team, 
waar mogelijk meteen opgepakt. Bijvoorbeeld door filmpjes voor specifieke doelgroepen te 
maken, of flyers van de verschillende routes naar hulp voor specifieke doelgroepen, maar ook 
door te faciliteren bij acties in de wijk en te zorgen voor korte lijnen bij doorverwijzingen. 

 
 Teletolk, vanaf begin december kunnen doven, slechthorenden en mensen met een 

spraakbeperking contact leggen met ons Klant Contact Centrum (KCC) door middel van Teletolk. 
Hierdoor kan ook in gebarentaal worden gecommuniceerd met de gemeente. Gebruikers kunnen 
via een knop on onze website in contact komen met een tolk en kiezen of ze via tekst of beeld met 
gebarentaal willen bellen. Zodra iemand van de gemeente opneemt, wordt een medeweker van 
Teletolk aan het gesprek toegevoegd. De medewerker van Teletolk vertaalt alles naar gesproken 
taal voor de medewerker van de gemeente. En alles wat deze medewerker zegt, wordt vertaald in 
gebarentaal of tekst voor de persoon die Teletolk heeft ingeschakeld. De dienst is kosteloos voor 
gebruikers. 
 

 Medewerkers van de gemeente Amersfoort hebben de e-learning Direct Duidelijk gevolgd om 
begrijpelijk te communiceren. Doel is om de communicatie van niveau C1 naar B1 te brengen. 
Een projectteam is opgericht om blijvend te werken aan begrijpelijke communicatie vanuit de 
gemeente. 

 
 Ook is als pilot een training aangeboden, met een trainingsacteur, aan de eerste 8 enthousiaste 

medewerkers van de gemeente Amersfoort. Doel van de training is om mensen met een beperking, 
fysiek, mentaal, psychosociaal te herkennen en op de juiste manier met hen te communiceren. 
Tijdens de training zijn een aantal in het werk voorkomende situaties nagespeeld. Deelnemers 
hebben ervaren hoe op verschillende manieren kan worden gereageerd. En vooral wat het beste 
werkt in de omgang met de verschillende doelgroepen. De training kan indien gewenst, incidenteel 

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/426


  

 
 

worden ingezet door de verschillende afdelingen die direct contact hebben met de betreffende 
doelgroep. 

 
 Vanwege de Covid-19 situatie zijn de Raadsvergaderingen verplaatst naar de Prodent fabriek. In 

de bestaande Raadszaal zijn tussentijds een aantal technische verbeteringen uitgevoerd.   
 

 De opdracht bij Notubiz is uitgezet om alle vergaderingen van De Ronde (achteraf) te ondertitelen. 
Notubiz is het systeem en website waarin het uitzenden van de vergaderingen van De Raad, 
bestuurlijke documenten en de agenda van de Raad samenkomen. Een lijst met actiepunten is 
opgesteld om de website te verbeteren. Uitgangspunt is dat de website van Notubiz nog dit jaar 
toegankelijk moet zijn.  
 

 Met RTV Utrecht heeft een gesprek plaatsgevonden. RTV Utrecht heeft in 2019 nog geïnvesteerd 
in apparatuur om hun uitzendingen via teletekst te voorzien van ondertiteling voor doven en 
slechthorenden. Voor mensen met een beperking is dit nog steeds een onmisbaar medium om het 
regionale nieuws te kunnen blijven volgen. 

 
 In de “Week van de Toegankelijkheid” was het landelijk gekozen thema dit jaar “Digitale 

toegankelijkheid”. De geplande bijeenkomst met ervaringsdeskundigen kon gezien de Covid-19 
situatie niet doorgaan. Als alternatief is samen met MKB-Nederland, stichting Accessibility, 
MijnLeven2.0 en Onbeperkt Amersfoort een poster met 10 tips voor een toegankelijke website 
voor ondernemers ontwikkeld. Deze poster is opgenomen in de bijlage en gepubliceerd op 
LinkedIn om zoveel mogelijk ondernemers te bereiken. 

 

Activiteiten voor 2021 gepland 

 

 Op 17 maart 2021 zijn er tweede kamer verkiezingen. Toegankelijke stemlocaties zijn opgenomen 
in de Ongehinderd App. Informatie hierover staat ook op de stemformulieren vermeld. Dit jaar 
wordt de mogelijkheid onderzocht om te stemmen via de post. Ter voorbereiding op de 
verkiezingen hebben onze ervaringsdeskundigen een proefopstelling van een stemlokaal getoetst. 
Hun adviezen worden meegenomen in de opzet van een toegankelijk en Covid-19 proof 
stemlokaal. 

 
 In 2021 wordt blijvend gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de gemeentelijke 

website en daarmee alle informatie, teksten, filmpjes, documenten verder toegankelijk en 
begrijpelijk te maken. 

 
 In 2021 blijft een speciaal opgericht projectteam werken aan het verbeteren van het begrijpelijk en 

duidelijk communiceren vanuit de gemeente. 
 
 We werken aan het vereenvoudigen van teksten op de Notubiz website én vereenvoudiging van de 

bestuurlijke stukken. 
 

 
 
  



  

 
 
1.4 SPORT & BEWEGEN 

Het streven is om voor iedereen in Amersfoort sport en bewegen mogelijk te maken, voor een goede 
gezondheid en om ontmoeting met anderen mogelijk te maken. 
 

               
 

 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 5: personen met een handicap moeten in staat worden gesteld om met anderen deel te nemen 
aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten.  
 
Dit vraagt om maatregelen, om deelname van personen met een handicap aan algemene 
sportactiviteiten op alle niveaus zo veel mogelijk aan te moedigen en te bevorderen. En daarbij de 
kans te krijgen handicap specifieke sport- en recreatieactiviteiten te organiseren, ontwikkelen en 
daaraan deel te nemen en daartoe te bevorderen dat passende instructie, training en middelen worden 
verschaft. 
 

Wat doen we concreet? 

 

Activiteiten in 2020 volbracht 

 Er wordt uitvoering gegeven aan de sportnota ‘Amersfoort in beweging’.  
 
 Op dit moment heeft 25% van de sportverenigingen een specifiek aanbod voor 65+ en 18% heeft 

een specifiek aanbod voor mensen met een beperking. Het actuele sportaanbod voor mensen met 
een beperking is te vinden op de website Uniek Sporten. 

 
 Er wordt samengewerkt met: sportverenigingen, de Amersfoortse Sportfederatie, Indebuurt033, 

sportondernemers en onderwijsinstellingen. De buurtsportcoaches zetten zich in om voor iedereen 
een passende plek te vinden om te sporten. 

 
 Vanaf 2020 moet bij iedere subsidieaanvraag door verenigingen worden aangegeven hoe zij het 

thema Inclusiviteit binnen hun vereniging vormgeven en borgen. Dit is een voorwaarde voor de 
verstrekking van de subsidie. 

 
 In het voorjaar van 2020 is een lokaal Sport & Beweegakkoord gesloten met verschillende 

organisaties. Eén van de ambities van het akkoord is inclusief sporten en bewegen, waarbij 
gestreefd wordt naar een inclusief sportklimaat. Partijen in de stad kunnen projecten indienen die 
bijdragen aan de ambities van een inclusief sportklimaat. 

 
 40 Buurtsportcoaches voor aangepast sporten uit Utrecht volgden online een provinciale 

bijeenkomst om ervaringen uit te wisselen over sporten met een beperking in coronatijd. 
 

 Bij het uitzetten van beweegroutes staat toegankelijkheid centraal. De routes zijn bedoeld voor 
iedereen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld klompenpaden waarvoor je een goede conditie moet 
hebben. Bij klompenpaden moet je ook over hekjes kunnen klimmen, wat al snel een probleem 
kan zijn. Samen met gebruikers van een rollator of rolstoel worden de beweegroutes getest. Er 
wordt op gelet of de route breed genoeg is om elkaar te passeren, of het pad vlak is en er geen 
hinderlijke boomwortels zijn. De oversteekplaatsen moeten veilig zijn. De route moet ook 
voldoende verlicht zijn. Onderweg ergens iets drinken of een sanitaire stop kan natuurlijk niet 
ontbreken. 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8000917/1
https://www.unieksporten.nl/


  

 
 
 
 Er is een sportloket in het Meander Medisch centrum geopend, bedoeld voor (ex) patiënten met 

niet aangeboren hersenletsel. Zij krijgen een sport- en leefstijladvies na hun behandeling. 

Activiteiten voor 2021 gepland 

 
 Doel is dat het aantal sportverenigingen en sportaanbieders met een specifiek aanbod voor 

bewoners met een beperking in 2024 minimaal is verdubbeld ten opzichte van 2018 naar minimaal 
24. 
 

 Eveneens als doelstelling opgenomen in de sportnota is dat in 2024 75% van de gemeentelijke 
sportaccommodaties geen fysieke drempels meer heeft. Vanaf 2021 wordt geïnvesteerd in de 
toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden. Bij gymzalen en buitensportaccommodaties 
worden ook fysieke drempels weggenomen. Verenigingen worden gestimuleerd om via een 
subsidieregeling aanpassingen aan de accommodatie te laten doen om de aanwezige fysieke 
drempels weg te nemen. 

 
 In 2021 zal de dag van de aangepaste sport worden georganiseerd.  Op deze dag kunnen mensen 

met een beperking verschillende sportmogelijkheden ervaren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een 
handbike uit te proberen, te basketballen, te paardrijden, vechtsporten uit te proberen of te 
fitnessen. Ook zijn er vaak inspirerende sporters aanwezig. Geïnteresseerden kunnen in contact 
komen met een buurtsportcoach. 

 
 De gemeente stimuleert bewegen in de buitenruimte.  Veilige oversteekplaatsen bij beweegrondes 

zijn daarom belangrijk. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of bij het rondje door het 
heiligenbergerbeekdal de oversteek over ringweg randenbroek veiliger kan. 

 
 
1.5 CULTUUR & TOERISME 

Het streven is om het voor iedereen mogelijk te maken om toeristische bezienswaardigheden en 
culturele voorzieningen in Amersfoort te bezoeken. 

                          
 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 30: personen met een handicap hebben het recht om deel te nemen aan het culturele leven en 
worden maatregelen genomen, zodat personen met een handicap toegang hebben tot cultuuruitingen, 
televisieprogramma’s, films, theater, diensten, musea, bioscopen, bibliotheken en dienstverlening  
op het gebied van toerisme en zo veel mogelijk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaal 
cultureel belang.  
 
Ook hebben personen met een handicap het recht hun creatieve, artistieke en intellectuele potentie te 
ontwikkelen en gebruiken. 
 

  



  

 
 
Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 Het contract met Ongehinderd is verlengd. Alle locaties, bezienswaardigheden, stembureaus en de 
toegankelijkheid van alle locaties die zijn opgenomen in de Ongehinderd App zijn bevestigd en 
geactualiseerd.  
 

 In plaats van de beoogde mailing, hebben wij gezien de Covid-19 situatie en de sluiting van de 
horeca als alternatief dit jaar in de Stadsberichten van 10 juni 2020 een interview geplaatst met 
een ervaringsdeskundige om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de horeca, gastvrij 
toiletgebruik en obstakelvrije openbare ruimte. De ruime opzet van terrassen en de 1,5m 
samenleving draagt ook positief bij aan de toegankelijkheid van de stad. 
 

 Ook hebben wij dit jaar een poster ontwikkeld met 9 tips voor een gastvrij en toegankelijk 
Amersfoort. Deze is opgenomen in de bijlage en op onze website. 

 
 In het kader van 75 jaar bevrijding zijn op tien plekken in Amersfoort bankjes aangebracht met 

gedichten van mensen met een beperking. Het project is een samenwerking tussen de gemeente 
Amersfoort en Special Arts, een stichting die kunst gemaakt door mensen met een beperking wil 
bevorderen. 

 
 In het Eemhuis zijn exposities toegankelijk gemaakt door een map met afbeeldingen en toelichting 

in begrijpelijke taal neer te leggen bij de expositie. 
 
 De project subsidieregelingen professionele kunst en cultuur (meerjarige en projectsubsidie 

regeling is aangepast aan de opgaven uit de cultuurvisie. Eén van de speerpunten uit de 
cultuurvisie is diversiteit. Projecten worden vanuit de projectsubsidie getoetst op diversiteit: 

o Diversiteit: we willen veel variatie en afwisseling binnen het culturele klimaat in 
Amersfoort en een cultureel klimaat dat aansprekend is voor vele verschillende 
doelgroepen (naar leeftijd, naar leefstijl etc.). Initiatieven op dit vlak moeten bijdragen aan 
een of meerdere van onderstaande doelstellingen:  

 Zorgen voor meer variatie en afwisseling in het Amersfoorts cultureel klimaat: het 
bevorderen van nieuw / andersoortig aanbod voor (deels) nieuwe doelgroepen.  

 Bijdragen aan een inclusieve samenleving: het bevorderen van de 
cultuurparticipatie van mensen die nu nog te maken hebben met barrières.  

We willen daarom de zichtbaarheid van uitingen van kunst en cultuur door 
minderheidsgroepen steunen en verbinden met reguliere cultuurdragers en een breder 
publiek.’ 

o Projecten waarbij sprake is van meerjarige projectsubsidie worden getoetst op de mate 
waarin het project bijdraagt aan een inclusieve samenleving en de cultuurparticipatie 
wordt bevorderd. Onder inclusie verstaan wij samenwerking in de samenleving vanuit het 
principe dat iedereen kan meedoen. De gemeente vindt dat iedereen moet kunnen 
meedoen/deelnemen aan culturele festivals en activiteiten. Bij dit punt wordt gekeken of 
het project specifieke doelgroepen bereikt. 

o Ook de mate waarin de  Code Diversiteit & Inclusie is uitgewerkt in het projectplan.  
 
 Toegankelijkheid is opgenomen in het evenementenbeleid. Dit evenementenbeleid is 

opgenomen op de gemeentelijke website. Eind dit jaar wordt een start gemaakt met het 
herijken van het evenementenbeleid. Hiertoe is een beleidsadviseur evenementen aangesteld. 
Toegankelijkheid zal onderdeel zijn van deze herijking. Adviezen voor toegankelijkheid van 
evenementen zijn gericht op de toegang, doorgang, uitgang, ondergrond, kassa’s, stands, 
sanitair, aandacht voor hulp- en geleidehonden, licht, zichtplekken podium, 
parkeervoorzieningen, informatievoorziening, duidelijke taal, informatie vooraf en specifiek 
informatiebehoefte voor blinden- en slechtzienden. 
 

  

https://app.ongehinderd.nl/Spots/Amersfoort/
https://www.amersfoort.nl/amersfoort-toegankelijk-1.htm
https://www.destadamersfoort.nl/lokaal/kunst/352856/boombankjes-met-bijzondere-gedichten-onthuld-in-amersfoort
https://codedi.nl/
https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/-evenementen-1.htm


  

 
 

 Door COVID19 zijn er dit jaar helaas niet of nauwelijks evenementen georganiseerd. Ondanks 
de beperkingen blijven de evenementenorganisatoren creatief waardoor er toch enkele 
evenementen in aangepaste vorm door konden gaan, zoals: 

- Obstaclerun (alleen voor deelnemers, geen publiek aanwezig)  
- Nieuwe Stadsterras  

Dias Latinos (online en in de wijken, waarbij de festivalmuziek naar de inwoners toe kwam in 
plaats van inwoners naar het festivalterrein) 

- Dutch Tango Week (online) 
- September Me (online) met fantastische recensie in het NRC 
- Jazz Amersfoort (online) 
- Sinterklaas (online, waarbij een verrassing voor alle kinderen – ook speciaal onderwijs – naar 

de basisscholen is gebracht) 
 
 

 Het thema inclusie is opgenomen in de prestatieafspraken en overleggen met de zeven basis 
culturele stellingen die structureel subsidie ontvangen. Het gaat om de Flint, theater De Lieve 
Vrouw, Fluor, Amersfoort in C (KAdE, Mondriaanhuis, Flehite), Holland Opera, Scholen in 
de Kunst en de Bibliotheek. 

 
 Drie voorbeeldprojecten waarin inclusie duidelijk een thema is en die subsidie hebben 

ontvangen: 
o Dias Latinos met het maatschappelijk betrokken deelproject Viva la Vida 
o Special Arts – ontwikkelplaats inclusie Amersfoortse musea 
o Amersfoort Jazz, verzorgt extra online programma voor wie niet fysiek aanwezig kan 

zijn. En zal dit jaar alleen online plaatsvinden i.v.m. Covid-19. 

 

Activiteiten voor 2021 gepland 

 
 Voor de komende vier jaar zijn de subsidies verstrekt en zijn instellingen en initiatieven voor 

cultuur en evenementen getoetst op toegankelijkheid. En zullen in de komende jaren als 
zodanig worden uitgevoerd. 

 
 

1.6 WERK & DAGBESTEDING 

Het streven is zoveel mogelijk mensen met een handicap of chronische aandoening die dit kunnen en 
willen helpen aan een betaalde baan of passende dagactiviteiten in de gemeente Amersfoort.  

 
Wat staat in het VN-Verdrag? 

Artikel 27: personen met een handicap hebben recht op werk, in dienst, een samenwerkingsverband of 
als zelfstandige en de mogelijkheid om daarmee in het levensonderhoud te voorzien.  
 
Werk dat in vrijheid is gekozen of aanvaard op een arbeidsmarkt en werkomgeving die open zijn, 
waarbij niemand wordt uitgesloten en toegankelijk zijn voor personen met een handicap.  
Waarbij indien nodig wordt voorzien in passende maatregelen, arbeidsbemiddeling, voorlichting, 
onderwijs en vervolgopleidingen. 
 



  

 
 
Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 In 2020 is dit onderdeel van het reguliere werk met de inzet van job-coaches, het regelen van 
persoonlijke gesprekken voor kandidaten bij werkgevers, proefplaatsingen, toetsen werkervaring, 
testweken en aangepaste opleidingen maatwerk geleverd voor iedere kandidaat om passend werk 
te vinden. Waar werk niet mogelijk is worden inwoners begeleid naar dagbestedingsactiviteiten.  
 

 Met het actieplan Arbeidsmarktregio Amersfoort Werk(t) voor iedereen (Perspectief op Werk) 
wordt een (financiële) impuls gegeven aan de matching van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in arbeidsmarktregio Amersfoort. Er wordt ingezet op meer plaatsingen door middel 
van oriëntatietrajecten, het verbeteren van de werkgeversdienstverlening, duurzame plaatsingen, 
scholen op de werkvloer en praktijkverklaringen.  

 
 Met de campagne “Werkgevers met een groot hart” stimuleert en inspireert de gemeente 

werkgevers, om inclusief te ondernemen. Inmiddels zijn er 16 werkgevers die ambassadeur zijn 
geworden van het Werkgeversservicepunt Amersfoort (WSP). Zij doen hun verhaal en delen 
goede voorbeelden met andere werkgevers. Werkgevers die laten zien dat zij een inclusieve 
ondernemer zijn, bijvoorbeeld door het aannemen van werkzoekenden met afstand tot de 
arbeidsmarkt, ontvangen het Keurmerk Inclusief Werkgever van het WSP regio Amersfoort. 

 
 Sociale- en technologische innovaties kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

ondersteunen bij werk krijgen en behouden. Er is in 2020 een inventarisatie gemaakt van de 
mogelijkheden die er zijn en hoe dit in de arbeidsmarktregio Amersfoort handen en voeten aan kan 
worden gegeven. Ook gaat bij de gemeente Amersfoort een pilot van start van SpeakSee, een 
draagbare voorziening die gesproken tekst direct omzet in geschreven tekst.  

 
 In 2020 hebben medewerkers van Amfors de schoonmaak van het gemeentehuis uitgevoerd. 
 
 Als gemeentelijke organisatie hebben we ook een wettelijke plicht om een quotum te halen voor 

het aantal mensen met een arbeidsbeperking dat binnen onze organisatie werkzaam is. Onze focus 
ligt vooral op het duurzaam creëren van arbeidsplaatsen en niet alleen aantal werkplekken. Dat 
doen we met actieve coaching om een plaatsing zo goed mogelijk te begeleiden en de kans op een 
geslaagde match te vergroten. De gemeente heeft op basis van dit quotum het doel om 30 
medewerkers uit de doelgroep banenafspraak een werkplek te bieden binnen de gemeentelijke 
organisatie. Dit is voor gemiddeld 25,5 uur per week per medewerker. Dit jaar heeft Amersfoort 
10,5 banen ingevuld. Vorig jaar waren dit 13,3 banen. Vanwege de verslechterde gezondheid van 
een aantal medewerkers van Amfors zijn een aantal detacheringen in gezamenlijk overleg 
beëindigd. Een positieve ontwikkeling is dat in 2019, 13% van de medewerkers uit de 
banenafspraak een vast contract heeft gekregen. In 2020 is dit toegenomen tot 41%. Met de inzet 
van een interne jobcoach, persoonlijke begeleiding van medewerkers, een stimuleringsbudget, 
informeren, adviseren en motiveren van managers wordt ingezet op 3 à 4 extra duurzame 
arbeidsplaatsen per jaar. 
 

 Om zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen 
heeft de gemeente het aanbestedingsbeleid sociale voorwaarden opgenomen. De partij die de 
opdracht krijgt, levert een inspanning van 5% van de totale waarde in de vorm van “Social 
Return”. Aan deze inspanning wordt een fictieve waarde toegekend, afhankelijk van de inspanning 
die een werkgever moet doen om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 
helpen. 

Hier wordt invulling aan gegeven door bijvoorbeeld duurzaam betaald werk te bieden aan 
werkzoekenden, stage- of leerplekken of producten/ diensten in te kopen van sociale 
ondernemingen. In 2020 heeft dit 237 arbeidsplaatsen opgeleverd, waarvan 67 BOL/ BBL plekken 
(Beroeps Begeleide/ Opleidende Leerweg).  



  

 
 

En is dit jaar ondanks de Covid-19 situatie, peildatum 1 november 2020 een percentage van 4,8% 
behaald. De verwachting is dat eind 2020 het percentage van 5% volledig is behaald. 
 

 In juli heeft de gemeente actief deelgenomen aan de alternatieve “Prokkelweek” een prikkelende 
ontmoeting van mensen met en zonder beperking. Amersfoort heeft dit is samenwerking met 
Philadelphia en Amerpoort een alternatief georganiseerd. Raadsleden en ambtenaren hebben 
samen met mensen met een beperking coronaproof een puzzeltocht door Amersfoort gelopen. 

 
Activiteiten voor 2021 gepland 

 In 2021 zal met de inzet van job-coaches, het regelen van persoonlijke gesprekken voor 
kandidaten bij werkgevers, proefplaatsingen, toetsen werkervaring, testweken en aangepaste 
opleidingen maatwerk geleverd voor iedere kandidaat om passend werk te vinden. Waar werk niet 
mogelijk is worden inwoners begeleid naar dagbestedingsactiviteiten.  

 
 Het Regionaal Werkbedrijf Amersfoort is aanjager van de banenafspraak, maar zet zich ook in 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om verdere koers te bepalen zal het Regionaal 
Werkbedrijf in 2021 een toekomstagenda vaststellen voor de komende jaren. 

 
 Samen met Amfors en innovatieve partners ontwikkelen de gemeente (nieuwe) sociale- en 

technologische innovaties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen om 
duurzaam aan het werk te gaan en te blijven. Op basis van de inventarisatie onderzoekt de 
gemeente daarbij mogelijkheden om samen met deze partners ondernemers te enthousiasmeren en 
ondersteunen bij het implementeren van deze ontwikkelingen in hun eigen bedrijf. 

 
 Ook in 2021 maakt de gemeente weer gebruik van de schoonmaakdiensten van Amfors.  
 
 In 2021 heeft de gemeente 3 à 4 extra duurzame arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelgroep 

banenafspraak gerealiseerd binnen de gemeentelijke organisatie. 
 
 Het werken met een “Social Return” van 5% voor inkoop door de gemeente Amersfoort wordt in 

2021 voortgezet.  
 
 Ook in 2021 doen wij mee aan de Prokkelweek en zullen wij ons inzetten om Prokkelstages aan te 

bieden. 
 
1.7 VERVOER & VERKEER 

Het streven is dat iedereen in de gemeente Amersfoort zich vrij van A naar B kan bewegen. Dit wordt 
in samenwerking met provincie, NS, Syntus en Regiotaxi gedaan.  
 

 
 

 

 

Wat staat in het VN-Verdrag? 



  

 
 
Artikel 20: het nemen van alle effectieve maatregelen om de persoonlijke mobiliteit van personen met 
een handicap, met de grootst mogelijke mate van zelfstandigheid te waarborgen op de wijze en tijdstip 
van hun eigen keuze en tegen een betaalbare prijs. En daarbij rekening te houden met alle aspecten van 
mobiliteit voor personen met een handicap.  
 

Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 
 Op de website van de Gemeente wordt verwezen naar de website Haltescan met daarin informatie 

over de toegankelijkheid van bushalten. Ook de Buskaart geeft informatie over toegankelijke 
bushaltes in Amersfoort. 
 

 Dit jaar is op de gemeentelijke website ook een overzicht toegevoegd van beschikbare openbare 
mindervalide parkeerplaatsen.  

 
 In Amersfoort en de Provincie Utrecht verzorgt Syntus/ Keolis in opdracht van de Provincie tot 

december 2024 het busvervoer van Amersfoort. Voor een betere dienstverlening en dit continu te 
verbeteren hebben Syntus, Gemeente Amersfoort, en ROCOV Amersfoort regelmatig overleg. Het 
ROCOV is een vereniging van verschillende consumentenorganisaties die gezamenlijk adviseren 
aan de vervoerders (Connexxion en GVU) en de twee OV-autoriteiten (de provincie Utrecht en het 
Bestuur Regio Utrecht). Het ROCOV adviseert gevraagd en ongevraagd. De vervoerders en de 
OV-autoriteiten zijn verplicht het advies van het ROCOV te vragen over zaken als 
dienstregelingen, tarieven en aanbestedingen, maar als het ROCOV zelf signalen opvangt van 
reizigers kan dat ook aanleiding zijn voor een advies. 

 
 Ook de dienstverlening van de regiotaxi wordt ieder jaar besproken en verbeterd. De standplaatsen 

worden periodiek beoordeeld en aangepast, er wordt gekeken naar verbeteringen van het systeem 
waarmee de rit wordt gereserveerd en gepland, de website van regiotaxi is aangepast naar een 
meer contrasterende kaart, informatie over rolstoel of rollator moet vooraf goed worden 
doorgegeven zodat passend vervoer kan worden aangeboden en er komt een betere omschrijving 
voor dienstverlening aan mensen die blind of slechtziend zijn. Alle relevante informatie is ook op 
onze website geplaatst. 

  
Activiteiten voor 2021 gepland 

 Het Ontwikkelbedrijf Vathorst (OBV) heeft aangegeven dat het huidige stationsplein van Vathorst 
nog definitief zal worden ingericht, nadat alle omliggende bouwactiviteiten zijn afgerond. Daarna 
zullen nog enkele resterende punten worden opgelost, die op dit moment nog een belemmering 
vormen in de toegankelijkheid. De definitieve inrichting van het stationsplein is gepland voor 
2021. 

 
 In 2021 zal de informatie van de haltescan, buskaart en mindervalide parkeerplaatsen op onze 

website worden geactualiseerd. 
 
 In 2021 zullen de gemeente Amersfoort, de provincie Utrecht, Syntus/ Keolis en ROCOV het 

busvervoer blijven evalueren en verbeteren. 
 
 In 2021 zal ook de dienstverlening van de regiotaxi blijvend worden geëvalueerd en verbeterd. 
 
 
  

https://provincieutrecht.haltescan.nl/
https://amersfoort.notubiz.nl/document/8003520/1/Bijlage_bij_Collegebericht_2019-126_Amersfoort_Buskaart_2019-2020
https://www.amersfoort.nl/parkeren-verkeer-en-vervoer/to/openbare-parkeerplaatsen-voor-gehandicapten-.htm
https://www.amersfoort.nl/bericht/toegankelijk-vervoer-en-verkeer.htm


  

 
 
1.8 ONDERWIJS & ONTWIKKELING 

We beogen dat inwoners zich kunnen ontwikkelen tot competente en weerbare volwassenen. We 
stellen jeugdigen in staat op te groeien in een veilige en stimulerende (thuis)omgeving, waarbij zij hun 
talenten kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien. In veilige en toegankelijke schoolgebouwen. 
 

 
Wat staat in het VN-Verdrag? 

Art 24: een persoon met een handicap heeft recht op onderwijs, op alle niveaus en voorzieningen voor 
een leven lang leren.  
Met daarbij de volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel, het gevoel van waardigheid, 
eigenwaarde, de versterking van de eerbiediging van de mensenrechten, fundamentele vrijheden en de 
menselijke diversiteit.  
 
Een optimale ontwikkeling van hun persoonlijkheid, talenten, creativiteit, mentale en fysieke 
mogelijkheden participeren in een vrije maatschappij. Met daarbij toegang tot een inclusief 
onderwijsgebouw en onderwijssysteem. 
 

Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 Amersfoort is benoemd tot nationale onderwijsstad van het jaar 2020-2021. Vanwege Covid-19 is 
dit met een jaar opgeschoven. In 2020 zijn als onderdeel van het beleidskader Inclusieve Stad de 
uitgangspunten omschreven voor “ontwikkelen en opgroeien” voor jongeren in Amersfoort. 

 
 In 2020 zijn alle goede initiatieven voor coaching, taalontwikkeling, huiswerkbegeleiding, 

opvoedondersteuning, vroegtijdig schoolverlaten en maatwerk voortgezet.   
 
 Hebben onze samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs een subsidie aangevraagd 

bij het Rijk om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te 
ontwikkelen. 

 
 In Amersfoort wonen ongeveer 9.500 laaggeletterden, die moeite hebben met basisvaardigheden 

zoals lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Samen met organisaties uit de stad is een 
voor 2020-2024 een aanpak opgesteld om laaggeletterdheid aan te pakken. Ook hebben 8 
organisaties in Amersfoort het Taalakkoord ondertekend, met als doel deze 9.500 inwoners te 
bereiken en verder te helpen. 

 
 Voor 2018 – 2020 is een thuiszitterspact opgesteld, daarmee verbinden wij ons aan de ambitie dat 

in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs 
en/of zorg, zo dicht mogelijk bij huis.  

 Vanuit het onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning is de 
samenwerking tussen onderwijs en dagactiviteiten voor jongeren nog verder verbeterd. 

 
 Er is meer bekendheid gegeven aan de werkwijze van de beoordelingstafels vrijstelling van de 

leerplicht Artikel 5 lid a als een kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school 
kan.  

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8064299/1#search=%22laaggeletterd%22
https://www.amersfoort.nl/nieuws/amersfoortse-organisaties-strijden-tegen-laaggeletterdheid.htm


  

 
 

 

Doel hiervan is dat professionals samen aan tafel gaan om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
kinderen binnen het onderwijs blijven. In 2020 is het voor zes kinderen gelukt om een plek binnen 
het onderwijs (eventueel met aanvullende ondersteuning) gevonden zodat een vrijstelling van de 
leerplicht niet hoefde te worden afgegeven. 

 
 Voor Dyslexie wordt uitvoering gegeven aan een ketenaanpak waarbij passende ondersteuning 

wordt geboden voor leerlingen met lees- en spellingsproblemen, dyslexie, waaronder Ernstige 
Enkelvoudige Dyslexie (EED). In Amersfoort is in tegenstelling tot andere delen van het land 
geen sprake van een stijging van het aantal diagnoses. 

 
 Een gesprek tussen Auris professor Groenschool, een cluster 2 school (voor doven- en 

slechthorenden) en lokale partners heeft plaatsgevonden. Doel is om een aanpak te bedenken om 
kinderen die slechthorend en horend zijn op jonge leeftijd al met elkaar te laten communiceren. 

 

Activiteiten voor 2021 gepland 

 Het passend onderwijs beweegt zich naar inclusiever onderwijs, zoals blijkt uit de landelijke 
evaluatie. Samen met onze partners werkt de gemeente aan een lokale invulling hiervan binnen het 
beleidskader Sociaal Domein. 

 
 In het verlengde van nationale onderwijsstad is in 2021 samen met partners in de stad een 

gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs (UPJO) opgesteld. 

 
 In 2021 werken we aan het neerzetten van het netwerk Taal033. Met de partners van het 

taalakkoord gaan we aan de slag met onze ambitie om laaggeletterde Amersfoorters te vinden en 
te ondersteunen. 

1.9   ZORG & ONDERSTEUNING 

Het streven is dat iedereen in de gemeente Amersfoort het recht heeft op een goede gezondheid en de 
hulp die daarvoor nodig is. 
 

 
 

Wat staat in het VN-Verdrag? 

Art 25 personen met een handicap hebben recht op het hoogst haalbare niveau van gezondheid.  
 

Wat doen we concreet? 

 
Activiteiten in 2020 volbracht 

 Indebuurt033 is gericht op een diversiteit aan bewoners in de stad en is het loket waar ook 
mensen met een beperking terecht kunnen met al hun vragen. Bij Indebuurt033 krijgen zij de 
hulp en persoonlijke begeleiding die zij nodig hebben. Vorig jaar heeft IndeBuurt033 7.500 
bezoekers ontvangen. Dat zijn 2.000 mensen meer dan het jaar daarvoor. Inwoners hebben 
vooral vragen over financiën, juridische zaken of zorgverzekeringen. 
 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8534123/1#search=%22uitvoeringsprogramma upjo%22


  

 
 

 Om de samenhang en samenwerking te verbeteren is per 1 januari 2020 een zogenaamd 
sociaal domein breed triageteam opgezet, waarmee inwoners met nieuwe hulpvragen sneller 
op de juiste plek terecht zullen komen en passende ondersteuning krijgen. Dit is een 
samenwerking van toegangspartners en uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein 
(Stadsring51, Indebuurt033, Stichting Wijkteams Amersfoort en afdeling Werk, Inkomen & 
Zorg).  

 Vanuit de gemeente vinden jaarlijks gesprekken plaats met hulpmiddelen leveranciers om hun 
producten en diensten te verbeteren. In 2020, zijn tot peildatum 01 september 1.000  
hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, driewielfietsen en douche- en 
toilethulpmiddelen verstrekt. Een stijging van 5% ten opzichte van 2019. En zijn er tot en met 
mei 2020 in totaal 19 trapliften geplaatst ten opzichte van 23 in 2019. 

 
 Aan de hand van een klantreis “aanvraag van een scootmobiel” is nazorg ingevoerd. En 

hebben wij als doel om de dienstverlening verder te willen verbeteren door het proces van de 
aanvraag te vereenvoudigen en de administratieve last voor de aanvrager te verminderen. Het 
betreft een pilot “versneld beschikken”. 

 
 Wij zijn een samenwerking aangegaan met de SRO om woningaanpassingen snel en goed uit 

te laten voeren. 

 Als onderdeel van de uitvoering van het gezondheidsbeleid is de gezonde wijk aanpak in 2020 
in alle wijken “uitgerold”.  
 

Activiteiten in 2021 gepland   
 Ook in 2021 is Indebuurt033 een steunpunt voor mensen met een beperking. 

 
 In 2021 zal verdere implementatie plaatsvinden in de samenwerking van toegangspartners en 

uitvoeringsorganisaties in het sociaal domein (Stadsring51, Indebuurt033, Stichting 
Wijkteams Amersfoort en afdeling Werk, Inkomen & Zorg). Het betreft de aanpassing van 
werkprocessen, communicatie etc. 
 

 In 2021 vinden wederom gesprekken plaats met hulpmiddelen leveranciers om hun producten 
en diensten nog verder te verbeteren. 

 
 

https://amersfoort.notubiz.nl/document/8423048/1#search=%22gezondheidsbeleid%22


  

 
 

Poster Amersfoort Toegankelijk en Gastvrij 

 

  



  

 
 
 

Poster Digitale Toegankelijkheid MKB Nederland  
 

 
 


	1364064 Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021
	1364064-Raadsinformatiebrief Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021
	1364064-Agenda Amersfoort Toegankelijk 2021

